DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR
SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS ATASKAITA
1.
Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:
„Horizontas 2020“ programos komiteto „Mažos ir vidutinės įmonės ir prieiga prie rizikos kapitalo“
(toliau – komitetas) posėdis, Centre Albert Borschette, Briuselis, Belgija, 2018 m. rugsėjo 17 d.,
dalyviai – komiteto ir asocijuotų šalių atstovai bei ekspertai
2.
Svarstyti klausimai:
1. Įžanga:
Darbotvarkės partvirtinimas
2018 m. m gegužės 18 d. susirinkimo protokolo patvirtinimas
2. Darbų programa (toliau – DP) „Europos inovacijų tarybos pilotinė iniciatyva (ang. „European
Innovation Council (EIC) Pilot“) (toliau – EIC Pilot): esama būklė ir pakeitimai
3. DP „Inovacijos mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ)“: esama būklė
a. 2016–2017:
- 10 veiksmas „Investavimo į MVĮ potencialo, kylančio iš Horizontas 2020 veiklų, įvertinimas“
(ang. „Assessing the Investment Potential of SMEs Emerging from Horizon 2020 activities“): galutinis
vertinimas
- 4 veiksmas „Enterprise Europe Network paslaugų ekspertinis vertinimas „MVĮ inovacijų
valdymo gebėjimų stiprinimas ir IMP³rove Akademijos paslaugos“ (ang. „Enterprise Europe Network
services „Enhancing the innovation management capacity of SMEs‘ and supporting services of the
IMP³rove Academy“)
- 5 veiksmas „Europos MVĮ inovacijų partnerių papildančioji studija“ (ang. „Accompanying
study to the European SME innovation Associate“) – pilotinė iniciatyva (INNOSUP-02)
b. 2018–2020:
- INNOSUP-01-2018-2020: „Klasterių fasilituoti projektai naujos pramonės vertės grandinėms“
(ang. „Cluster facilitated projects for new industrial value chains“)
- INNOSUP-03-2018: „Blokų grandinės ir paskirstytos pagrindinės technologijos MVĮ (ang.
„Blockchain and distributed ledger technologies for SMEs“)
- INNOSUP-06-2018: „Remiant eksperimentavimą inovacijų agentūrose“ (ang. „Supporting
experimentation in innovation agencies“
- 7 veiksmas „Parama projektuojant ir vykdant atsitiktinių imčių kontrolinius tyrimus pagal
INNOSUP-06-2018“ (ang. „Support to design and running of randomized control trials under
INNOSUP-06-2018“)
4. DP „Prieiga prie rizikos finansavimo“: 2016–2017:
- 5 veiksmas „Filantropinių ir socialinių investicijų ekspertų grupė“ (ang. „Expert Group on
Philantropic and Social Investments“) galtutinė ataskaita
6. Kiti klausimai:
- Atnaujinta informacija apie DP 2020: jungtis su Horizontas Europai (ang. „Horizon Europe“)

3. Posėdžio eigos apibendrinimas ir svarbiausios paliestos temos:
1. Posėdžio darbotvarkei, praėjusio posėdžio protokolo projektui pritarta.
2. DP EIC Pilot: Komisija (toliau – COM) pristatė tarpinius EIC Pilot (MVĮ priemonės) rezultatus.
Rezultatai pagal šalis ir sektorius iš esmės nepasikeitė nuo praėjusių rezultatų.
3. DP „Inovacijos MVĮ“: COM informavo, kad Taryba pakvietė COM pasiūlyti naują EIC Pilot
iniciatyvą, skirtą proveržio (ang. „break-through“) (trikdančioms (ang. „disruptive“) ir rinką
kuriančioms (ang. „market creating“) inovacijoms. Šiam tikslui bus naudojamas 2019–2020 m.
Horizonto 2020 biudžetas. Pasiūlymas dėl iniciatyvos turėtų atsirasti 2018 m. IV ketv. Jis bus
pristatytas ir šiam komitetui peržiūrai. COM atkreipė dėmesį, kad pasiūlymas turės įtakos 2019 m.
biudžetui, kuris jau buvo patvirtintas šiame komitete. COM ketina pateikti pasiūlymą, kuris bus artimas
EIC Pilot, nes jis turi atitikti tiek jau vykdomas veiklas, tiek egzistuojančius teisės aktus. COM taip pat
informavo, kad ketina pasiūlyti kažką panašaus į EIC Akceleratoriaus (ang. „EIC Accelerator“) ir EIC
Vedlio (ang. „EIC Pathfinder“) iniciatyvas, t. y. kombinuoti dotacijas ir nuosavo kapitalo (ang.

„equity“) finansavimą, t. y. taikyti kombinuotą finansavimą (ang. „blending“). Taip pat COM galvoja
šiam tikslui skirti apie 500 mln. EUR.
ES pasiteiravo, ar dabartiniai galiojantys teisės aktai leidžia „blending‘ą“, t. y. įgyvendinti EIC
Akceleratorių. COM atsakė, kad pagal galiojančius teisės aktus galima įgyvendinti EIC Akceleratorių,
tačiau praktikoje toks kombinavimas dar nebuvo taikytas. Ateityje COM ketina šalia MVĮ priemonės
(dotacijų) naudoti ir nuosavo kapitalo finansavimą, siekiant užtikrinti galimybę įmonėms toliau plėstis
(ang. „scale-up“).
IL (Izraelis) palaikė „blending‘ą“, taip pat informavo, kad jie nedalija grynų dotacijų, o daug kur
naudoja dotacijos su finansinėmis priemonėmis kombinavimą.
COM taip pat informavo, kad EIC Akceleratoriaus nuosavo kapitalo daliai gali buti panaudota DP
„Prieiga prie rizikos finansavimo“, tačiau dėl to dar nėra priimtas galutinis sprendimas.
ES pasiteiravo, kas įgyvendins naująją iniciatyvą. COM atsakė, kad, siekiant kuo greičiau pradėti ją
įgyvendinti, reiktų panaudoti esamas struktūras ir žmones. EASME negali įgyvendinti nuosavo kapitalo
finansavimo dalies. Šiai daliai bus naudojamas kitas subjektas. COM grįš vėliau su siūlymu. COM
atkreipė dėmesį, kad Horizonto Europai reglamento projekte jau yra paminėta, kad šiuo tikslu bus
steigiama specialios paskirties priemonė (ang. „special purpose vehicle“). COM dar galutinai nežino,
kaip tai veiks.
a. 2016–2017:
- 10 veiksmas „Investavimo į MVĮ potencialo, kylančio iš Horizontas 2020 veiklų, įvertinimas“: COM
pristatė vertinimo rezultatus. Apklaustos 173 MVĮ, 31 ekspertas MVĮ pasirengimą investicijoms. Taip
pat vertinimo metu įmonės suskirstytos į tris lygius pagal inovacijų ciklo trukmę ir į tam tikrus lygius
pagal MVĮ augimo potencialią, bei atitinkamai analizuotos.
Pagrindinės ekspertų pateiktos rekomendacijos: toliau teikti dotacijas, ypač vidutinio inovacijų ciklo ir
ilgo inovacijų ciklo MVĮ, įgyvendinti paramos MVĮ veiksmus, skirtus MVĮ pasirengti
komercializavimui, skatinti kantraus (ang. „patient“) rizikos kapitalo prieigą, didinti MVĮ finansavimo
šaltinių (skolinio finansavimo, rizikos kapitalo, „blending‘o“ ir pan.) skaičių.
- 4 veiksmas „Enterprise Europe Network paslaugų ekspertinis vertinimas „MVĮ inovacijų valdymo
gebėjimų stiprinimas ir IMP³rove Akademijos paslaugos“: vertinimą vykdė EASME. Vertinimas
vykdytas 2018 m. gegužę-rugsėjį, tačiau galutinės ataskaitos dar nėra. Tikėtina, kad ataskaita bus baigta
š. m. spalį. Vertinimo tikslas – pagerinti ateities DP programavimą. Vertinimo projekte pateiktos tokios
pagrindinės išvados: išlaikyti (plėsti) tinklą, garantuoti tinklo darbuotojų mokymą, užtikrinti lankstumą
parenkant įrankius, metodologijas.
- 5 veiksmas „Europos MVĮ inovacijų partnerių papildančioji studija“: taip pat vykdoma EASME. Kol
kas galutinės ataskaitos nėra, turima tarpinė ataskaita. Toliau bus vykdomi numatyti veiksmai.
b. 2018–2020:
- INNOSUP-01-2018-2020: gautos 65 paraiškos 1-am etapui, 2-am etapui atrinkta 15 paraiškų, kurios
tuoj bus pradėtos vertinti.
- INNOSUP-03-2018: COM informavo, kad vienas laimėtojas bus paskelbtas 2019 m. I ketv.
- INNOSUP-05-2018: gautos 8 tinkamos paraiškos. 3 projektai atrinkti finansavimui, dėl kurių sutartys
bus pasirašomos per šį rudenį.
- INNOSUP-06-2018: 22 paraiškos atrinktos 2-am etapui, kuriam jau išsiųsti kvietimai. Galutinė
paraiškų 2-am etapui pateikimo data pratęsta iki 2018-11-13.
- 7 veiksmas „Parama projektuojant ir vykdant atsitiktinių imčių kontrolinius tyrimus pagal INNOSUP06-2018“: sutartis su paslaugos teikėju pasirašyta, planuojami 2 webinar’ai pareiškėjams š. m. rugsėjį
arba spalio pradžioje, kurie taip pat bus įrašinėjami ir prieinami tiems, kurie tiesiogiai negalės dalyvauti.
- „European IP Helpdesk“: kvietimas paskelbtas š. m. gegužę. Iki paraiškų pateikimo galutinės datos –
rugsėjo 9 d. gautos 5 tinkamos paraiškos. Planuojama sutartis pasirašyti š. m. spalį-lapkritį.
4. DP „Prieiga prie rizikos finansavimo“ 2016–2017: ekspertų grupės vadovas pristatė, kad kalbama
apie privačias lėšas, skirtas viešiems interesams tenkinti. Fondai (ang. „foundation“) yra jaunas ir
augantis sektorius. Vertinimo metu nustatyta, kad Europoje nėra bendro fondų apibrėžimo ir vieningo
fondų veiklos bei surinktos labdaros (aukų) naudojimo reglamentavimo. Vertinime pateikta visa eilė
rekomendacijų.
5. Kiti klausimai: COM informavo, kad Horizontas Europai turėtų naudoti esamas struktūras.
Planuojamas misijų finansavimas. COM planuoja konsultacijas dėl Horizonto Europai 2019 m. gegužę
ir reglamento priėmimą birželį.

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sprendimų posėdžio metu nebuvo priimta.
Numatyta sekančio posėdžio data: 2018 m. lapkričio mėn. Iki to laiko komiteto nariai gali teikti
pasiūlymus dėl Horizonto Europai reglamento projekto.
AT informavo, kad š. m. lapkričio 21-22 d. vyks Inovacijų savaitės renginiai, į kuriuos kviečiami
komiteto nariai ir jų atstovaujamų šalių atstovai.

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
- Iki sekančio komiteto posėdžio galima teikti pasiūlymus, jei tokių turima, dėl Horizonto Europai
reglamento projekto.

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Posėdžio darbotvarkė
Investavimo į MVĮ potencialo, kylančio iš Horizontas 2020 veiklų, įvertinimo galutinė ataskaita
Filantropinių ir socialinių investicijų ekspertų grupės galutinė ataskaita
Prezentacijos

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Inga Beiliūnienė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Priemonių valdymo skyriaus vadovė,
tel. (8 5) 247 7606, inga.beiliuniene@invega.lt

